
 
Magabiztos Tárgyaló Tréning - www.ertekesitestamogatas.blog.hu 2017. 

A vevői kifogások önbizalom romboló hatásának kivédése 

 

 A nap végén, éppen egy fiatal párral tárgyaltam. Prezentáltam nekik a megoldást arra, hogy 

tudnák megoldani a jövőben előttük álló pénzügyi problémákat. Ők érdeklődve hallgatták. Én kicsit 

izgulva kimondtam az árat: "S mindez havonta 40.000.- Ft befektetést jelent." Aztán elhallgattam, 

ahogy kell és vártam, mi fog történni. Összenéztek és ennyit mondtak: "Hát jó. Rendben van." Utána 

már töltöttük is ki a papírokat és megkötöttük a szerződést. 

 Ez volt a fordulópont: megtudtam, hogy tényleg lehetséges kifogások nélkül értékesíteni! 

Most megtanítalak rá téged is. 

 Biztosan tanultad már te is, hogy az ügyfelek kifogásai a vételi szándék jelei - és ezért 

örömmel kell fogadni, hiszen, ha nem lennének, akkor vételi szándék sem lenne. 

 Ez nem így van. Én azt tapasztaltam, hogy a vételi szándékot nem a légből kapott kifogások 

jelzik, hanem az ellenvetések és a körülmények egy része. Ezek azok, amelyekre az ügyfél 

problémaként tekint, neked meg akadályt jelentenek, ami az ügyfél és a vétel között áll. Így - a 

hagyományos kifogáskezeléssel szemben - a te szereped is megváltozik. Segítőként és tanácsadóként 

tekint rád az ügyfél, te lehetsz az, aki hozzásegíti őt a vágyait beteljesítő termékhez vagy 

szolgáltatáshoz. 

 Ahhoz, hogy ez így legyen, másképpen kell foglalkoznod a kifogásokkal. A legtöbb értékesítési 

tréningen azt tanítják, hogy kezeld és utána térj vissza az eladásra. 

 Sokkal jobb ,ha úgy értékesítesz, hogy az ügyfelednek nem is lesznek kifogásai! Azért , mert 

akkor nem történik meg, hogy a végén harcolni kezdesz az üzletért, feszültség keletkezik köztetek és 

az ügyfél úgy érzi, hogy nyomás alatt tartod - a kötés érdekében. 

 Így inkább ellenáll és nem lesz üzlet. (Egy cikkem az ellenállásról:  

https://ertekesitestamogatas.hu/ellenallas-az-ertekesitesben/ ) 

 De hogyan lehet elérni, hogy az ügyfelednek ne legyenek kifogásai? 

 Értékesítési forgatókönyvvel és a kifogások ismeretével. 

 Alapszabály, hogy az ügyfelek nem mindig azt mondják, amit gondolnak vagy éreznek. Sőt, 

nem is mindig tudják, mi alapján döntenek vagy nem döntenek valamilyen termék vagy szolgáltatás 

mellett. 

 Ezek lehetnek olyan dolgok, amelyek nem is tűnnek nyilvánvalónak - de ettől még mégis 

hatnak: például a bolt előtt dohányzó eladók látványa a vevők egy részét elriasztja, inkább be sem 

mennek.  (Ezeket a dolgokat hívják igazságpillanatoknak.) 

 Nézd meg, hogy milyen előfeltételei vannak az értékesítésnek. Például ha tv-előfizetést 

árulsz, előfeltétele, hogy legyen tv-je. Olyan ügyfélnek, aki már ennek sem felel meg, ne is próbálj 

értékesíteni, mert nem lesz belőle üzlet. 

https://ertekesitestamogatas.hu/ellenallas-az-ertekesitesben/
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 Aztán  gondold végig, hogy mi történik az ügyféljelölttel, min megy keresztül. Mi az, ami 

lerombolja a beléd és a cégbe vetett bizalmát. A bizalom - a második leckében leírtak mellett - azért 

is fontos, mert csak akkor fog az ügyfél őszintén beszélni veled és elmondani az ellenvetéseit, ha bízik 

benned. Ha nem, akkor arra sem érdemesít, hogy elmondja, mi a baj, inkább mond egy kifogást (pl. 

már nem aktuális). Ezt nem fogod tudni kezelni, mert a bizalom hiánya az oka. Ezt csak megelőzni 

tudod: bizalomépítő lépésekkel és aktív figyeléssel. 

 Utána azt derítsd ki, szerinted milyen információra van szüksége az ügyféljelöltnek arra, hogy 

dönteni tudjon. Ezeket add meg neki a beszélgetés során. Természetesen ügyfele válogatja, hogy ki 

mennyi infóra vágyik, ezt neked kell felmérned. Ha túl sokat adsz, elriasztod és el fogod szalasztani a 

lehetőséget az üzlet megkötésére. 

 Végül: minden termék magában hordoz néhány kifogást. Ha sokba kerül, akkor nincs rá 

pénze. Ha olcsó, akkor biztos silány. Ha sokat tud, akkor a funkciók egy része biztosan felesleges. Ha 

keveset, akkor pont az nem tudja, ami kellene. S így tovább. Ezekre tudsz készülni, akár az 

értékesítési forgatókönyv prezentációs részében, amikor elmondod az ügyféljelöltnek, hogy miért 

ilyen a termék, akár akkor, amikor kifogásként felhozza. 

 Ha így kezeled a kifogásokat és személyre szabott ajánlatot kap az ügyfél, olyan is gyakran 

meg fog esni, hogy nem lesznek kifogásai és ellenvetései - könnyen és kényelmesen értékesíthetsz. 

  

 Írd meg nekem, mi vált be, mi történt, amikor elkezdted használni ezeket a módszereket! 

 Ha kérdésed van, azt is írd meg, válaszolni fogok! 

 

 

  

  


